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1. PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 

2. PUNKT 2: Fareidentifikation 

2.1 Klassificering af stoffet eller blandingen  

 Forordning (EF) nr. 1272/2008 (CLP) Dette produkt opfylder ikke kriterierne for klassificering i nogen fareklasse i 

henhold til Forordning (EF) nr. 1272/2008 om klassificering, mærkning og 

emballering af stoffer og blandinger. Et sikkerhedsdatablad kan leveres på 

opfordring over dette produkt, da det indeholder et stof i en individuel 

koncentration på ≥ 1 % w/w klassificeret sundhedsmæssig eller miljømæssig 

risiko, og ikke er beregnet til offentligheden.  

   

2.2 Mærkningselementer  I henhold til Europa-parlamentets og Rådets forordning (EF) 1272/2008 (CLP) 

 Produktnavn  OXYL-PRO Hand and Surface Disinfectant 

 Produktkode OP RTU 

 Indeholder: ikke relevant. 

   

 Farepiktogram(mer) Ingen tildelte   

     

 Signalord Ingen tildelte 

   

 Faresætning(er) Ingen tildelte 

   

 Sikkerhedssætning(er) Ingen tildelte 

   

 Supplerende fareoplysninger EUH210: Sikkerhedsdatablad kan på anmodning rekvireres.  

   

2.3 Andre farer Ingen kendte 

3. PUNKT 3: Sammensætning af/oplysning om indholdsstoffer 

3.2 Blandinger  

  

1.1 Produktidentifikator  

 Produktnavn  OXYL-PRO Hand and Surface Disinfectant 

 Produktkode OP RTU 

   

1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller 

blandingen samt anvendelser, der frarådes 

 

 Identificerede Anvendelser Desinfektionsmiddel til hænderne, desinfektionsmiddel til hårde overflader  

 Anvendelser som frarådes Kun til ekstern brug.   

 

1.3 Nærmere oplysninger om leverandøren af 

sikkerhedsdatabladet 

 

 Firmaidentifikation Oxyl-Pro Limited 

  Unit 8 Birch Court 

Grosvenor Grange 

Warrington 

WA1 4GD 

 Telefon 01606 851782 

 E-mail (kompetent person) enquiries@oxylpro.com  

   

1.4 Nødtelefon  

 Nødtelefonnummer 01606 851782 Kontortid  

 Talte sprog Engelsk   

    

 CARECHEM 24 International (Europa)  +44 (0) 1235 239 670 24 time®  

 Talte sprog Engelsk   

 

mailto:enquiries@oxylpro.com
Allan
Firma adresse
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EF Klassificering Forordning (EF) nr. 1272/2008 (CLP) 

Kemisk identitet for 

substansen 

Vikt % CAS-nr. EF-nummer REACH-

registreringsnr 

Faresætning(er) 

Brintoverilte  <2 7722-84-1 231-765-0 
Endnu ikke tildelt i 

forsyningskæden 

Ox. Liq. 1; H271 

Acute Tox. 4; H302 

Skin Corr. 1A; H314 

Eye Dam. 1; H318 

Acute Tox. 4; H332 

STOT SE 3; H335 

Aquatic Chronic 3; H412 

 

Specifik koncentrationsgrænse  

STOT SE 3; H335; C ≥ 35 % 

Eye Dam. 1; H318: 8 % ≤ C < 50 % 

Eye Irrit. 2; H319: 5 % ≤ C < 8 % 

Ox. Liq. 1; H271: C ≥ 70 % 

Ox. Liq. 2; H272: 50 % ≤ C < 70 %  

Skin Corr. 1A; H314: C ≥ 70 % 

Skin Corr. 1B; H314: 50 % ≤ C < 70 % 

Skin Irrit. 2; H315: 35 % ≤ C < 50 % 
 

 

Anm:: Hele ordlyden af H-sætningerne findes i afsnit 16.  

4. PUNKT 4: Førstehjælpsforanstaltninger 

  
 

4.1 Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger   

 Førstehjælpspersonens egenbeskyttelse Forholdsregler der kun skal tages, hvis det kan ske uden personlig risiko. Anvend 

de påkrævede personlige værnemidler. Sørg for tilstrækkelig ventilation  

 Indånding VED INDÅNDING: Hvis vejrtrækningen er besværet, flyttes personen til frisk luft 

og holdes i ro i en position, der letter vejrtrækningen. 

 Hudkontakt Hvis der udvikles hudirritation, som vedbliver, skal der søges læge.  

 Øjenkontakt VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern 

eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. Hvis der 

udvikles hudirritation, som vedbliver, skal der søges læge. 

 Indtagelse Skyl munden. Søg lægehjælp ved ubehag. 

4.2 Vigtigste symptomer og virkninger, både akutte og 

forsinkede 

Ingen kendte 

4.3 Angivelse af om øjeblikkelig lægehjælp og særlig 

behandling er nødvendig 

Behandl symptomatisk 

5. PUNKT 5: Brandbekæmpelse 

5.1 Slukningsmidler  

 Egnede slukningsmidler Som egnet for omgivende ild. 

 Uegnede slukningsmidler Undgå stærk vandstråle direkte mod brandstedet (vil sprede ilden). 

5.2 Særlige farer i forbindelse med stoffet eller 

blandingen 

Produktet er ikke klassificeret som brændbart, men det vil brænde ved kontakt 

med åben ild eller eksponering for høj temperatur. Forbrænding kan forårsage 

giftig røg. (Carbonmonoxid, Carbondioxid). 

5.3 Anvisninger for brandmandskab Træf normale foranstaltninger mod brand og bekæmp den på en fornuftig afstand. 

Brandmænd skal bære fuld beskyttelsesdragt samt selvdrevet åndedrætsværn. 

Hold beholdere afkølet ved oversprøjtning med vand hvis de udsættes for stærk 

varme. Undgå afløb til vandløb og kloak. 
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6. PUNKT 6: Forholdsregler over for udslip ved uheld 

6.1 Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige 

værnemidler og nødprocedurer 

Fare - spildet kan være fedtet. Fjern antændelseskilder. Stop lækagen, hvis det 

kan gøres uden risiko. Undgå forlænget hudkontakt.  Sørg for tilstrækkelig 

ventilation  

6.2 Miljøbeskyttelsesforanstaltninger Undgå udledning til miljøet.  

6.3 Metoder og udstyr til inddæmning og oprensning Såfremt det kan udføres sikkert, isoleres kilden til udslippet. Spild skal opsuges 

med sand, jord eller andet passende adsorberende materiale. Skal overføres til 

en beholder til bortskaffelse. Vask området, hvor spild er forekommet, med vand.  

6.4 Henvisning til andre punkter Se Punkt: 8,13 

7. PUNKT 7: Håndtering og opbevaring 

7.1 Forholdsregler for sikker håndtering Sørg for tilstrækkelig ventilation Undgå indånding af høje koncentrationer af 

dampe.  Anvend de påkrævede personlige værnemidler. Undgå forlænget 

hudkontakt.  Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen af dette produkt. 

Før pausen og ved arbejdets ophør bør hænderne vaskes. 

7.2 Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel 

uforenelighed 

Emballagen skal holdes tæt lukket. Opbevares på et køligt, godt ventileret (tørt) 

sted væk fra varmekilder og antændelseskilder. 

 Opbevaringstemperatur  Opbevares køligt. Beskyttes mod sollys. 

 Materialer, der skal undgås Stærkt oxiderende midler 

7.3 Særlige anvendelser Se Punkt: 1.2 

8. PUNKT 8: Eksponeringskontrol/personlige værnemidler 

8.1 Kontrolparametre  

8.1.1 Grænseværdier  

 

Stof CAS Nr. LTEL (8 hr TWA ppm) LTEL (8 hr TWA mg/m³) Anm 

Brintoverilte  7722-84-1 1 1.4 - 

  

Kilde: WEA: Grænseværdier for stoffer og materialer - C.0.1 (2007). 

 

8.1.2 Biologisk grænseværdi Ingen tildelte 

   

8.1.3 PNECs og DNELs Ingen tildelte 

   

8.2 Eksponeringskontrol   

8.2.1 Egnede foranstaltninger til eksponeringskontrol Sørg for tilstrækkelig ventilation Opbevares på et køligt, godt ventileret (tørt) sted 

væk fra varmekilder og antændelseskilder. 

   

8.2.2 Individuelle beskyttelsesforanstaltninger som f.eks. 

personlige værnemidler  

Overhold god industrihygiejne. Undgå forlænget hudkontakt.  Der må ikke spises, 

drikkes eller ryges under arbejdet.  

   

 Beskyttelse af øjne/ansigt 

 

Anvend øjenbeskyttelse ifølge EN166 til beskyttelse mod væskestænk. 

   

 Beskyttelse af hud 

 

Kræves normalt ikke  

   

 Åndedrætsværn 

 

Åndedrætsbeskyttelse ikke påkrævet ved god rumudluftning. Ved utilstrækkelig 

udluftning anvendes åndedrætsværn. 
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 Farer ved opvarmning ikke relevant 

   

8.2.3 Foranstaltninger til begrænsning af eksponering af 

miljøet 

Undgå udledning til miljøet. 

9. PUNKT 9: Fysiske og kemiske egenskaber 

9.1 Oplysninger om grundlæggende fysiske og kemiske egenskaber 

 Udseende  klar Flydende  

 Lugt Svagt Stikkende  

 Lugttærskel Ikke fastlagt  

 pH 3-5 

 Smeltepunkt/Frysepunkt 0°C 

 Begyndelseskogepunkt og kogepunktsinterval Ikke fastlagt  

 Flammepunkt Ikke fastlagt  

 Fordampningshastighed Ikke fastlagt  

 Antændelighed (fast stof, luftart) Ikke relevant - væskeblanding  

 Øvre/nedre antændelses- eller eksplosionsgrænser Ikke fastlagt  

 Damptryk Ikke fastlagt  

 Dampmassefylde Ikke fastlagt  

 Relativ massefylde  1 

 Opløselighed Opløselig i vand.  

 Fordelingskoefficient: n-oktanol/vand Ikke fastlagt  

 Selvantændelsestemperatur Ikke fastlagt  

 Dekomponeringstemperatur Ikke fastlagt  

 Viskositet Ikke fastlagt  

 Eksplosive egenskaber Ikke eksplosionsfarlig  

 Oxiderende egenskaber Ikke oxiderende  

   

9.2 Andre oplysninger Ingen kendte  

10. PUNKT 10: Stabilitet og reaktivitet 

10.1 Reaktivitet Stabil under normale forhold.  

10.2 Kemisk stabilitet Stabil under normale forhold. 

10.3 Risiko for farlige reaktioner Så vidt vides ingen farlige reaktioner hvis stoffet anvendes til dets oprindelige 

formål. 

10.4 Forhold, der skal undgås Opbevares køligt. Beskyttes mod sollys. 

10.5 Materialer, der skal undgås Stærkt oxiderende midler. 

10.6 Farlige nedbrydningsprodukter Ingen kendte 

11. PUNKT 11: Toksikologiske oplysninger 

11.1 Oplysninger om toksikologiske virkninger   

 Akut toxicitet  

 Indtagelse Ud fra de tilgængelige data leves der ikke op til klassificeringskriterierne. 

Beregning af akut toksicitet for blanding: LD50 >2000 mg/kg bw 

 Indånding Ud fra de tilgængelige data leves der ikke op til klassificeringskriterierne. 

Beregning af akut toksicitet for blanding: LC50 >5 mg/l (Støv / Tåge) 

 Hudkontakt Ud fra de tilgængelige data leves der ikke op til klassificeringskriterierne. 

Beregning af akut toksicitet for blanding: LD50 >2000 mg/kg bw 

 Hudætsning/-irritation Ud fra de tilgængelige data leves der ikke op til klassificeringskriterierne. 

 Alvorlig øjenskade/øjenirritation Ud fra de tilgængelige data leves der ikke op til klassificeringskriterierne. 

 Respiratorisk sensibilisering eller hudsensibilisering Ud fra de tilgængelige data leves der ikke op til klassificeringskriterierne. 

 kimcellemutagenicitet Ud fra de tilgængelige data leves der ikke op til klassificeringskriterierne. 

 Carcinogenicitet Ud fra de tilgængelige data leves der ikke op til klassificeringskriterierne. 

 Reproduktionstoksicitet Ud fra de tilgængelige data leves der ikke op til klassificeringskriterierne. 

 Enkel STOT-eksponering Ud fra de tilgængelige data leves der ikke op til klassificeringskriterierne. 

 Gentagne STOT-eksponeringer Ud fra de tilgængelige data leves der ikke op til klassificeringskriterierne. 

 Aspirationsfare Ud fra de tilgængelige data leves der ikke op til klassificeringskriterierne. 
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11.2 Andre oplysninger intet. 

12. PUNKT 12: Miljøoplysninger 

12.1 Toksicitet Baseret på tilgængelige data er klassificeringskriterierne ikke opfyldt. 

Anslået LC50 (Blanding): >100 mg/l 

12.2 Persistens og nedbrydelighed Ingen data for blandingen som helhed.  

 Brintoverilte  Nedbrydning i jorden sker hurtigt på grund af forekomsten af høje koncentrationer 

af katalytisk materiale.  

12.3 Bioakkumuleringspotentiale Ingen data for blandingen som helhed.  

 Brintoverilte  Brintoverilte er et reaktivt og flygtigt, polært stof. Der forventes ingen 

bioakkumulering.  

12.4 Mobilitet i jord Ingen data for blandingen som helhed.  

 Brintoverilte  Stoffet forventes at have en høj mobilitet i jord. Opløselig i vand.  

12.5 Resultater af PBT- og vPvB-vurdering Ikke klassificeret som PBT eller vPvB.  

12.6 Andre negative virkninger Ingen kendte  

13. PUNKT 13: Forhold vedrørende bortskaffelse 

13.1 Metoder til affaldsbehandling Bortskaffelse skal ske i overensstemmelse med lokale, amtslige eller 

Bortskaffelse skal ske i overensstemmelse med lokale, regionale eller nationale 

forskrifter. 

14. PUNKT 14: Transportoplysninger 

Ikke klassificeret som farlig ifølge ‘Recommendations on the Transport of Dangerous Goods’ af Forenede Nationer. 

  ADR/RID IMDG IATA/ICAO 

14.1 UN-nummer ikke relevant ikke relevant ikke relevant 

14.2 UN-forsendelsesbetegnelse ikke relevant ikke relevant ikke relevant 

14.3 Transportfareklasse(r) ikke relevant ikke relevant ikke relevant 

14.4 Emballagegruppe ikke relevant ikke relevant ikke relevant 

14.5 Miljøfarer ikke relevant Ikke klassificeret som 

Marin Forurenende. 

ikke relevant 

14.6 Særlige forsigtighedsregler for brugeren Se Punkt: 2 

14.7 Bulktransport i henhold til bilag II til MARPOL og 

IBC-koden 

ikke relevant ikke relevant ikke relevant 

14.8 YDERLIGERE OPLYSNINGER intet   

15. PUNKT 15: OPLYSNINGER OM REGULERING 

15.1 Særlige bestemmelser/særlig lovgivning for stoffet 

eller blandingen med hensyn til sikkerhed, sundhed 

og miljø 

 

15.1.1 EU-forordninger  

 Godkendelser og/eller Anvendelsesbegrænsninger Ikke begrænset  

15.1.2 Nationale bestemmelser Ingen kendte  

15.2 Kemikaliesikkerhedsvurdering En vurdering af kemisk sikkerhed kræves ikke under REACH (forordningen om 

registrering, vurdering og godkendelse af samt begrænsninger for kemikalier). 

16. PUNKT 16: Andre oplysninger 

De følgende punkt indeholder revisioner eller nye bemærkninger: Opdateret version og dato. Gennemgå SDS omhyggeligt. 

 

De følgende sektioner har opdateringer angivet med:   

 

Reference:  

Harmoniseret klassificering og Aktuelle ECHA-registreringer (ECHA: Europæisk kemikalieagentur) for Brintoverilte  (CAS-nr. 7722-84-1) 
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Individuel klassifikation af stoffer leveret af eksterne toksikologikonsulenter. 

 

EU Klassificering: Dette Sikkerhedsdatablad er udarbejdet i overenstemmelse med EC forordning1907/2006 (REACH), 1272/2008 (CLP) & 

2015/830. 

 

Klassificering af stoffet eller blandingen I henhold til 

Europa-parlamentets og Rådets forordning (EF) 

1272/2008 (CLP) 

Klassificeringsprocedure 

Ikke klassificeret Beregning af grænseværdi  

EUH210: Sikkerhedsdatablad kan på anmodning 

rekvireres. 

Beregning af grænseværdi 

 

 

BILLEDTEKST 

LTEL Long term exposure limit (grænseværdi for langvarig eksponering)  

STEL Short term exposure limit (grænseværdi for kortvarig eksponering) 

DNEL Afledt nuleffektniveau 

PNEC Beregnet nuleffektkoncentration 

PBT PBT: Persistent, bioakkumulerende og toksisk 

vPvB vPvT: meget persistent og meget toksisk 

NOEC Nuleffektkoncentration 

  

Fareklassificering / Klassificeringskode: Faresætning(er) 

Ox. Liq. 1; Brandnærende væske, Kategori 1 H271: Kan forårsage brand eller eksplosion, stærkt brandnærende.  

Ox. Liq. 1; Brandnærende væske, Kategori 2 H272: Kan forstærke brand, brandnærende. 

Acute Tox. 4; Akut toxicitet, Kategori 4 H302: Farlig ved indtagelse. 

Skin Corr. 1A ; Hudætsning/-irritation, Kategori 1A H314: Forårsager svære ætsninger af huden og øjenskader. 

Skin Corr. 1B; Hudætsning/-irritation, Kategori 1B H314: Forårsager svære ætsninger af huden og øjenskader. 

Skin Irrit. 2; Hudætsning/-irritation, Kategori 2 H315: Forårsager hudirritation. 

Eye Dam. 1; Øjenskade, kategori 1 H318: Forårsager alvorlig øjenskade. 

Eye Irrit. 2; øje Irriterende effekt, Kategori 2 H319: Forårsager alvorlig øjenirritation. 

Acute Tox. 4; Akut toxicitet, Kategori 4 H332: Farlig ved indånding. 

STOT SE 3; Specifik målorgantoksicitet - enkel eksponering, Kategori 3 H335: Kan forårsage irritation af luftvejene. 

Aquatic Chronic 3; Farlige for det akvatiske miljø, Kronisk , Kategori 3 H412: Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger. 

  

Oplæringsråd: Der skal tages højde for de involverede arbejdsprocedurer og det potentielle eksponeringsomfang, da disse faktorer kan afgøre, 

hvorvidt der er behov for en højere beskyttelsesgrad. 

 

Ansvarsfraskrivelse  

Oplysninger indeholdt i denne publikation eller på anden måde meddelt til brugeren anses for at være korrekte og er afgivet i god tro, men det er op 

til brugeren selv at forsikre sig om produktets anvendelighed til hans specifikke formål. Oxyl-Pro Limited giver ingen garanti hvad angår produktets 

egnethed til et bestemt formål, og enhver underforstået garanti eller betingelse (lovfæstet eller på anden måde) er udelukket, med undtagelse af 

tilfælde hvor lovgivningen ikke tillader en sådan udelukkelse. Oxyl-Pro Limited er ikke ansvarlig for tab eller skader (andre end sådanne hidrørende 

fra død eller personskader forvoldt af et mangelfuldt produkt, såfremt dette bevises), som udspringer af tillid til disse oplysninger. Alle rettigheder 

forbeholdes.  

 

Allan
Nyt stempel

Allan
Firma adresse




